
WAT IS COMFORT?

Sergio ALTOMONTE

UCL / Architecture et Climat

Milieuvriendelijkheid, certificeringssystemen en tevredenheid van de gebruikers

GEBRUIK EN BEHEER VAN 
DUURZAME GEBOUWEN

18 mei 2018

Seminarie Duurzame Gebouwen



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• De relatie tussen de ecologische certificering en de 

tevredenheid van de gebruikers onderzoeken

• Nagaan of groene gebouwen hun gebruikers tevredener, 

minder tevreden of even tevreden maken over de 

binnenomgevingskwaliteit 

• De mogelijke invloed van andere dan milieufactoren op de 

tevredenheid van de gebruikers onderzoeken

• De rol van individuele credits in de tevredenheid van de 

gebruikers over de binnenomgevingskwaliteit analyseren

• De parameters identificeren die de perceptie van comfort, 

tevredenheid en welbehagen beïnvloeden

• De verdere ontwikkeling van ecologische-evaluatietools, 

analysemethodes en het werk van ontwerpers bepalen
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PLAN VAN DE PRESENTATIE
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1. Systemen voor de ecologische 

certificering van gebouwen

2. Binnenomgevingskwaliteit en 

gebruikersenquêtes

3. Relatie tussen de certificering en de 

tevredenheid van de gebruikers over 

de binnenomgevingskwaliteit (IEQ)

4. Analyse van de invloed van individuele 

parameters

5. Systemen voor persoonlijk comfort

Het LEED-programma

Van: http://www.usgbc.org/LEED/

http://www.usgbc.org/LEED/


EVALUATIETOOLS VOOR GROENE 

GEBOUWEN

Credits: Lucuik, 2005



ENERGIEBESPARINGEN

Credits: US DOE Quadrennial Technology Review 2011, http://energy.gov/sites/prod/files/ReportOnTheFirstQTR.pdf

http://energy.gov/sites/prod/files/ReportOnTheFirstQTR.pdf


BINNENOMGEVINGSKWALITEIT

Credits: CBE, 2017



CBE-GEBRUIKERSENQUÊTE OVER DE 

BINNENOMGEVINGSKWALITEIT 

• Gestandaardiseerde methodologie om 

gebouwprestaties vanuit het standpunt 

van de gebruikers te onderzoeken.

• Feedback verstrekken aan ontwerpers, 

eigenaars en exploitanten van 

gebouwen.

• Tot op heden werd deze 

standaardenquête door meer dan 

100.000 gebruikers van meer dan 100 

gebouwen beantwoord.

• De enquêtegegevensset vormt een 

unieke, waardevolle bron voor het 

onderzoeken van de 

gebouwprestaties.

Credits: CBE, 2017



DE TEVREDENHEIDSFACTOREN 

Frontczak, Schiavon et al. 2011 Occupant satisfaction and IEQ Indoor Air

CBE-enquête waarbij 

52.980 gebruikers van 351 

gebouwen werden 

bevraagd  

Slide ter beschikking gesteld door Prof. Stefano Schiavon, UC Berkeley

http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0668.2011.00745.x


HALEN GROENE GEBOUWEN EEN HOGERE 

BINNENOMGEVINGSKWALITEIT? 

• Algemene veronderstelling dat een 
ecologische certificering tot een 
hogere binnenomgevingskwaliteit 
leidt.

• Inconsistente bewijzen in de 
literatuur.

• Verschillen in meeteenheden, 
gegevensverzamelingstechnieken 
en analysemethodes. 

• Een eerste analyse van de CBE-
enquête beoogde de verschillen in 
de tevredenheid van de gebruikers 
van gecertificeerde en niet-
gecertificeerde gebouwen te 
bepalen.

https://www.archdaily.com/506031/study-shows-green-office-buildings-don-t-make-happier-workers

https://www.archdaily.com/506031/study-shows-green-office-buildings-don-t-make-happier-workers


GEGEVENSSET VOOR DE EERSTE ANALYSE

76 % van de ‘LEED-antwoorden’ had betrekking op gebouwen gecertificeerd 

door LEED-NC 

83 % van de ‘LEED-antwoorden’ werd behandeld met versies 2.0 en 2.1

De groepen zijn gelijkaardig wat de niet-milieugerelateerde factoren betreft:

Gebouw- en werkplaatskenmerken: type kantoor, ruimtelijke indeling en 

inrichting, afstand tot vensters, grootte van het gebouw 

Persoonlijke karakteristieken: gender, leeftijd

Werkgerelateerde factoren: type werk, tijd doorgebracht in de werkplaats, 

uren per week

Gegevensset LEED-gebouwen 
Non-LEED-
gebouwen

Totaal

Gebouwen 65 79 144

Antwoorden van de 
gebruikers

10.129 11.348 21.477

Altomonte & Schiavon, Occupant satisfaction. Building and Environment, 2013

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313001868


RESULTATEN: LEED VERSUS NON-LEED

• De gebruikers van LEED- en non-LEED-gebouwen zijn even tevreden 

over hun gebouw en werkplaats 

• De LEED-rating heeft geen invloed op de tevredenheid over het gebouw 

en de werkplaats 

• De gebruikers van LEED-gebouwen zijn over het algemeen tevredener 

over de luchtkwaliteit en minder tevreden over de hoeveelheid licht

Altomonte & Schiavon, Occupant satisfaction. Building and Environment, 2013

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313001868


ANDERE DAN MILIEUFACTOREN

• LEED-gebouwen zijn 

effectiever om tot 

tevredenheid te leiden 

bij een open inrichting 

van de ruimte 

• De gebruikers van 

LEED-gebouwen zijn 

tevredener in kleine 

dan in grote gebouwen 

• De positieve waarde 

van de LEED-rating 

voor de tevredenheid 

neemt af met de tijd 

Schiavon & Altomonte, Influence of non-environmental, Building and Environment,  2014

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132314000882


TEVREDENHEID IN BREEAM-KANTOREN

• De BREEAM-rating heeft geen 

invloed op de tevredenheid over 

het gebouw en de werkplaats 

• De gebruikers van non-

BREEAM-gebouwen zijn 

tevredener over de luchtkwaliteit, 

de visuele privacy, de 

akoestische privacy, en de 

beschikbare ruimte 

• De tevredenheid neemt af 

naarmate de gebruiker meer tijd 

doorbrengt in het gebouw, in het 

bijzonder bij BREEAM-

gebouwen 

• Gebrek aan controle in 

BREEAM-gecertificeerde 

landschapskantoren leidt tot een 

perceptie die losstaat van de 

fysische metingen 

Antwoorden van 

de gebruikers
BREEAM Non-BREEAM Tot.

Online vragenlijsten 63 58 121

'Ogenblikkelijke’ 

peilingen
48 33 82

Totaal 111 91 203

Altomonte, Saadouni, & Schiavon, Satisfaction with IEQ, ASR, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00038628.2017.1336983


BINNENOMGEVINGSKWALITEIT (IEQ) EN 

GROENE CREDITS

• Triangulatie van 

benaderingen om:

• onderzoeksmethodes te 

combineren

• kwantitatieve en 

kwalitatieve analyses uit 

te voeren

• resultaten en discussies 

te genereren

LEED-product NC EB CI Gebouwen
Antwoorde

n

LEED-rating

Platina 16 4 5 25 (26,9 %) 2.325

Goud 29 7 7 43 (46,2 %) 6.674

Zilver 8 2 6 16 (17,2 %) 1.505

Gecertificeerd 5 0 4 9 (9,7 %) 739

LEED-versie

1.0 en Canada 1.0 3 1 7 11 (11,8 %) 1.966

Canada EBOM 0 3 0 3 (3,2 %) 1.123

2.0 15 2 9 26 (28,0 %) 2.434

2.1/2.2 37 0 0 37 (39,8 %) 3.523

2008 0 2 0 2 (2,2 %) 491

2009 3 5 6 14 (15,1 %) 1.706

Totaal 58 9 22 93 11.243

CBE-gebruikersenquête IEQ                      Focusgroepen                            Gebouwbezoeken

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


KWANTITATIEVE ANALYSEMETHODES

• Creëerden 72 combinaties tussen CBE-

enquêtecategorieën en IEQ credits

• Berekenden beschrijvende statistieken en 

verschillen in de tevredenheidsscore voor 

antwoorden m.b.t. gebouwen die al of niet 

een IEQ-punt hadden behaald

• Voerden statistiektests uit (p-waarde) en 

berekenden de effectgrootte van 

verschillen

• Analyseerden de tevredenheid over de 

werkplaats op basis van het totale aantal 

IEQ-punten door ordinale logistische 

regressie

Product Totaal

Rating Gebouwen Antwoorden

Platina 25 2.325

Goud 43 6.674

Zilver 16 1.505

Gecertificeerd 9 739

Versie Gebouwen Antwoorden

1.0 11 1.966

2.0 26 2.434

2.1/2.2 37 3.523

2008 2 491

2009 17 2.829

Totaal 93 11.243

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


HOE TEVREDEN BENT U OVER…. ?

Het behalen van 
een individueel 
IEQ-punt leidde 
niet tot een 
grotere 
tevredenheid van 
de gebruiker over 
de betreffende 
IEQ-parameter

71 van 72 
combinaties 
hadden een te 
verwaarlozen 
effectgrootte

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


TEVREDEN OVER UW WERKPLAATS?

De tevredenheid over de werkplaats is niet te voorspellen op 
basis van het totale aantal IEQ-punten 

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


TEVREDENHEID VERSUS LEED-RATING

De tevredenheid 

heeft de neiging 

af te nemen in 

gebouwen met 

een hogere 

rating

In 38 van 51 

gevallen is het 

gemiddelde 

verschil negatief, 

wat minder 

tevredenheid bij 

een hogere 

rating betekent

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


GELEERDE LESSEN

• Een specifiek IEQ credit 
halen heeft geen 
wezenlijke invloed op de 
tevredenheid

• De toename van het totale 
aantal IEQ-punten heeft 
een te verwaarlozen 
invloed op de variatie in de 
tevredenheid van de 
gebruikers

• De tevredenheid wordt niet 
beïnvloed door de groene 
rating, het product en de 
versie

Credits: www.builtworlds.com



• De ontwerpfase verschilt van de 
beoordeling na het betrekken van het 
gebouw

• De exploitatie van een gebouw vereist 
verdere afstelling (fine-tuning) en 
monitoring

• De tevredenheid kan worden beïnvloed 
door kennis, tijd, enz.

• Verscheidene diagnosetools en
-technieken moeten kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens combineren

• Het is mogelijk dat de perceptie ‘losstaat’ 
van de fysieke gewaarwordingen

• IEQ-metingen zouden een betrouwbare 
tevredenheidsindicator moeten zijn

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

WAARAAN IS DIT TE WIJTEN?

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


EN DAN? 

• Tevredenheid is een “complexe 

gemoedstoestand”

• Er moeten fysio-psychologische 

indicatoren van gezondheid en 

welbehagen in de evaluatiecriteria 

worden opgenomen

• Controle en operationele kennis 

vergroten de tevredenheid over de 

gebouwprestaties en de 

binnenomgevingskwaliteit

• Nood aan integratie van strategieën

• Nood aan controle en continue 

feedback, o.a. ter ondersteuning van 

een latere (her)certificering

Beeldmateriaal: Bodin, Ergonomics, 2014, 57(2): 139-147

Beeldmateriaal: Brager et al., BR&I, 2015, 43(3): 274-287



VERDERE ONTWIKKELING – RATING TOOLS

• IEQ-metingen zouden moeten focussen 

op de gebruiker (meer dan volgens de 

norm voorzien) als betrouwbare 

tevredenheidsindicator 

• Opleiding en controle leiden tot een 

positieve perceptie van de 

binnenomgevingskwaliteit en bevorderen 

tolerantie en een adaptief gedrag

• Monitoring en feedback kunnen 

informatie verstrekken over de 

gebouwprestaties en deze verbeteren, 

en kunnen na verloop van tijd de 

(her)certificering ondersteunen

• Nieuwe onderzoeks- en 

ontwikkelingsdomeinen kunnen de IEQ-

tevredenheid sterker verhogen dan IEQ 

credits dit kunnen
Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


VERDERE ONTWIKKELING -

GEBOUWONTWERP

• Ontwerpers en exploitanten van 

gebouwen zouden bij de analyse van de 

feedback moeten worden betrokken

• De integratie van professionele 

competenties vanaf het schetsontwerp 

kan parallelle strategieën ondersteunen

• Een ‘semiflexibele’ indeling zou 

ruimtelijke mogelijkheden kunnen bieden 

om noviteit, betrokkenheid, controle (als 

zodanig ervaren) en IEQ-tevredenheid 

te vergroten dankzij het gebruik van 

systemen die persoonlijk comfort 

creëren

Credits: naturescreationsinc.com



SYSTEMEN VOOR PERSOONLIJK COMFORT

Kim, Schiavon, Brager, Personal comfort models Building and Environment, 2018Slide ter beschikking gesteld door Prof. Stefano Schiavon

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.023


MODELLEN VOOR PERSOONLIJK COMFORT

• Een persoonlijk-comfortmodel is 

een nieuwe benadering van de 

modelvorming van thermisch 

comfort waardoor individuele 

responsen worden voorspeld 

i.p.v. een gemiddelde respons 

van een grote populatie

• Een PCM kan gebaseerd zijn 

op:

• milieusensors

• feedback & gedrag van de 

gebruikers (Comfy, Nest, 

CBE Chair)

• fysiologische parameters 

Kim, Schiavon, Brager, Personal comfort models Building and Environment, 2018Slide ter beschikking gesteld door Prof. Stefano Schiavon

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.023


TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
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• Ontwerpintenties kunnen verschillen van de operationele 

karakteristieken van de gebouwen 

• Een enquêtevraag kan verkeerd worden geïnterpreteerd door de 

gebruikers; omgevingsstimuli kunnen worden verward 

• Het is mogelijk dat de behoeften van een ‘standaardgebruiker’ geen 

rekening houden met de verscheidenheid van de gebruikers van een 

gebouw

• In certificeringstools worden IEQ credits vaak afzonderlijk behandeld in 

plaats van in geïntegreerde ontwerpstrategieën

• Het is mogelijk dat criteria voor het halen van IEQ credits niet voorzien 

zijn om tot een grotere gebruikerstevredenheid te leiden

• De gebouwen en hun gebruikers vereisen continue monitoring en 

feedback



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Altomonte, S., Kent, M., Brager, G., Schiavon, S. (2017). Indoor environmental quality and 

occupant satisfaction in green-certified buildings. Building Research & Information, 

doi/abs/10.1080/09613218.2018.1383715

• Altomonte, S., Saadouni, S., Kent, M., Schiavon, S. (2017). Satisfaction with IEQ in BREEAM and 

non-BREEAM rated office buildings. Architectural Science Review, 60(4): 343-355

• Schiavon, S., Altomonte, S. (2014). Influence of factors unrelated to environmental quality on 

occupant satisfaction in LEED and non-LEED buildings. Building and Environment. 77, 148-159.

• Altomonte, S., Schiavon, S. (2013). Occupant satisfaction in LEED and non-LEED certified 

buildings. Building and Environment. 68, 66-76.

• Frontczak, et al. (2012). Quantitative relationships between occupant satisfaction and satisfaction 

aspects of indoor environmental quality and building design. Indoor Air, 22(2): 119-131.

• Kim, J., Schiavon, S., Brager, G., (2018). Personal comfort models – A new paradigm in thermal 

comfort for occupant-centric environmental control. Building and Enviroment, 132: 114-124.

• Architecture et Climat, UCL https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/archi-cli

• Energie Plus, https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=2

• Center for the Built Environment, UC Berkeley https://www.cbe.berkeley.edu/

• Livable Analytics, CBE Berkeley https://www.cbe.berkeley.edu/survey/about.html

• CBE Thermal Comfort Tool http://comfort.cbe.berkeley.edu/
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